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I. LÝ THUYẾT:  

Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? Ví dụ. 

- Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát. 

- Vật nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. 

Ví dụ:  Cọ xát miếng đồng với mặt bàn đƣa lại gần giấy vụn sẽ hút vụn giấy…..có sự nhiễm 

điện. 

Câu 2: Có mấy loại điện tích? Các vật tƣơng tác với nhau nhƣ thế nào? 

- Có 2 loại điện tích : điện tích dƣơng (+) và điện tích âm (-). 

- Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau.  

Câu 3: Nguyên tử có cấu tạo nhƣ thế nào? 

- Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dƣơng (+) và các electrôn mang điện tích âm (-) 

chuyển động quanh hạt nhân. 

- Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electrôn, nhiễm điện dƣơng nếu mất bớt electrôn. 

Câu 4: Khi nào vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dƣơng? 

- Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electrôn, nhiễm điện dƣơng nếu mất bớt electrôn. 

Câu 5: Dòng điện là gì ? Nguồn điện là gì ? Nguồn điện có đặc điểm gì? Nêu các dụng cụ 

điện sử dụng là pin. 

- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hƣớng. 

- Nguồn điện có 2 cực: cực dƣơng  (+) và cực âm (-). Nguồn điện: cung cấp dòng điện cho 

thiết bị điện hoạt động. 

- Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện đƣợc nối liền với 2 cực của 

nguồn điện bằng dây dẫn điện. 

- Máy tính bỏ túi, đồng hồ, radio.... 

Câu 6: Chất dẫn điện là gì? Chất cách điện là gì? Nêu ứng dụng của chất dẫn điện và chất 

cách điện trong thực tế. Dòng điện trong kim loại là gì? 

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. 

   Ví dụ: đồng, nhôm, vàng… 

- Ứng dụng: Đồng đƣợc dùng làm lõi dây dẫn điện. 

- Chất cách điện  là chất không cho dòng điện đi qua. 

  Ví dụ: nhựa, cao su xốp… 

- Ứng dụng: Nhựa đƣợc dùng làm vỏ bọc dây dẫn điện. 

Câu 7: Sơ đồ mạch điện là gì ? quy ƣớc chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín ? 

- Mạch điện đƣợc mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện đó có thể lắp mạch điện tƣơng 

ứng.  

    - Chiều dòng điện là chiều từ cực dƣơng qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của 

nguồn điện. 

Câu 8: Dòng điện có những tác dụng nào? Kể tên các thiết bị, ứng dụng của từng tác dụng. 

- Các tác dụng của dòng điện:  

+ Tác dụng nhiệt. 

+ Tác dụng phát sáng. 

+ Tác dụng từ.  

+ Tác dụng hoá học. 

+ Tác dụng sinh lí. 

- Kể tên các thiết bị, dụng cụ ứng với từng tác dụng:  

     + Tác dụng nhiệt: Bóng đèn sợi đốt, bàn là … 

+ Tác dụng phát sáng: Bóng đèn bút thử điện, đèn điôt phát quang… 
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+ Tác dụng từ: Nam châm điện, chuông điện, quạt điện… 

+ Tác dụng hoá học:  (Mạ vàng, mạ thiếc, mạ kim loại...). 

     + Tác dụng sinh lí: Dụng cụ châm cứu; chữa 1 số bệnh (thần kinh, cột sống, tim 

mạch…). 

Câu 9: Hiệu điện thế, đơn vị, dụng cụ đo? Cách mắc dụng cụ vôn kế vào mạch điện? Số vôn 

ghi trên mỗi nguồn điện là gì? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện là gì? 

- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. 

- Hiệu điện thế kí hiệu là U. Đơn vị là Vôn (V). 

- Ngoài ra , ngƣời ta còn  sử dụng đơn vị kilôvôn (kV) và đơn vị milivôn (mV). 

          1V = 1000V; 1kV= 1000V; 1mV= 0,001V 

          1kV = 1000V = 1.000.000mV 

- Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chƣa mắc 

vào mạch. 

Câu 10: Cƣờng độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp . 

- Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cƣờng độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau 

của mạch. 

Biểu thức:  

 

       I = I1 = I 2    

 

Với  I : CĐDĐ mạch chính(A) 

        I1: CĐDĐ đèn 1(A) 

        I2: CĐDĐ đèn 2(A) 

 

- Hiệu điện thế của cả đoạn mạch trong đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng các hiệu điện thế 

thành phần. 

 

         U = U 1+U 2         

 

 

Câu 11: Cƣờng độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc song song. 

- Cƣờng độ dòng điện qua mạch chính bằng tổng cƣờng độ dòng điện qua mạch rẽ. 

 

      I= I 1 + I 2  

 

        I : CĐDĐ mạch chính (A) 

       I 1: CĐDĐ đèn 1 (A) 

       I 2: CĐDĐ đèn 2 (A) 

 

-Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song luôn luôn bằng nhau tại mọi điểm. 

 

       U= U 1 = U 2    

 

       

        U: hiệu điện thế cả đoạn mạch (V) 

   U1: hiệu điện thế của đèn 1 (V) 

   U2: hiệu điện thế của đèn 2 (V) 
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II. BÀI TẬP: 

Câu 1: Cọ xát mảnh nilông bằng miếng len, cho rằng mảnh nilông bị nhiễm điện âm. khi đó 

vật nào trong hai vật này nhận thêm êlectrôn, vật nào mất bớt êlectrôn? 

 

 

 

 

Câu 2: Tại sao vào ngày thời tiết khô ráo khi lau chùi màn hình ti vi bằng khăn bông khô thì 

thấy có bụi vãi bám vào chúng? 

 

 

 

                                                                                  

Câu 3: Dùng các kí hiệu đã học (nguồn điện(pin), bóng đèn,công tắc, dây dẫn điện) vẽ sơ đồ 

mạch điện khi công tắc đóng. Hãy xác định chiều của dòng điện chạy trong mạch điện đó 

(thể hiện trên hình vẽ). 

 

 

 

 

Câu 4: Trên một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao 

nhiêu để nó sáng bình thƣờng? 

 

 

 

Câu 5:  Đổi đơn vị sau 

      a/ 1,2A    = ……….. mA 

      b/ 1250mA = …………A 

      c/  2,5kV      = ………… mV 

      d/  1200mV =…………V 

Câu 6: Cho các dụng cụ điện gồm 1 nguồn điện 2 pin,  bóng đèn,  1 công tắc. 

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín với công tắc đóng. 

 

 

b) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm những dụng cụ điện nhƣ trên và mắc thêm 1 ampe kế đo 

cƣờng độ dòng điện chạy trong mạch điện. 

 

 

c) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm những dụng cụ điện nhƣ câu b và mắc thêm 1 vôn kế đo 

hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. 

 

 

Câu 7:Cho mạch điện có sơ đồ (hình 2). Khi K đóng, 

Ampe kế có số chỉ là I = 0,2A; Vôn kế V có số chỉ  

U = 6V (không đổi), vôn kế V1 chỉ 2,5 V. 

       a/ Tính cƣờng độ dòng điện I1, I2 tƣơng ứng chạy 

qua đèn Đ1, Đ2.   

      b/  Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2. 

 

 A Đ2 

K 

 X  X 

 V1 

 V 

Đ1 

+ - .. 
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Câu 8: Có 5 nguồn điện loại: 2V, 3V, 6V, 9V,12V và 2 bóng đèn giống nhau ghi 3V.Cần 

mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn nào hợp 

nhất?Vì sao? 

Câu 9: Cho mạch điện nhƣ hình vẽ sau:  

 

                                   +    -               K 

                                  

                                            

                                      Đ1      2      Đ2     

                        1                                           3 

 

Biết các hiệu điện thế tại 2 điểm 2 và 3 của đèn 2 là U23 = 3.6V; hiệu điện thế tại 2 điểm 1 

và 3 của đèn 1, 2 là U 13 = 7 V .Hãy tính U12. 

Cho biết:                                                       

U23= 3,6V 

U13 = 7V                              

                                                   Giải 

U12=? V                  Gọi U12 là  hiệu điện thế  giữa hai điểm 1 và 2 là: 

Theo đoạn mạch mắc nối tiếp: 

U13 = U 12+ U23 

                          => U12 = U 13 - U 23 = 7 – 3,6= 3,4 (V) 

                                                                                              Đáp số : U12 = 3,4V 

 

Câu 10: Cho mạch điện nhƣ hình vẽ sau:  

                                   +    -               K 

                                  

                                            

                                 Đ1      2      Đ2     

                        1                                     3 

 

Biết các hiệu điện thế tại 2 điểm 2 và 3 của đèn 2 là U23 = 3V; hiệu điện thế tại 2 điểm 1 và 

2 của đèn 1 là U 12 = 3.5V . Hãy tính U13. 

 


